
 
 

 1 

G7  Σύνοδος Κορυφής: Diplomacy is Back? 
Γιώργος Δηµάκος, Ερευνητής ΙΔΟΣ 
 

Η σύνοδος κορυφής των G7 στην Κορνουάλη 
έληξε και το κοινό ανακοινωθέν των επτά 
ηγετών των µεγαλύτερων και ισχυρότερων 
οικονοµιών του κόσµου έφερε λίγες µόνο 
εκπλήξεις.  

 

G7: µια µικρή οµάδα 

Οι G7 προήλθαν από ad hoc συναντήσεις  των 
υπουργών Οικονοµικών των ΗΠΑ, Ηνωµένου  
Βασιλείου, Καναδά, Γαλλίας, Γερµανίας, Ιταλίας 
και Ιαπωνίας και η πρώτη συνάντηση κορυφής 
πραγµατοποιήθηκε το 19751. Τα αποτελέσµατα 
της συνάντησης είχαν αναδείξει την ανάγκη 
προσέγγισης των µεγαλύτερων και ισχυρότερων  
κρατών και συντονισµού των προσπαθειών τους 
στο παγκόσµιο σύστηµα. Από την πρώτη στιγµή, 
βάση της συνεργασίας υπήρξε η κοινή τους 
πίστη στη φιλελεύθερη δηµοκρατία και την 
ελεύθερη αγορά. Το 1977, εκπρόσωποι της τότε 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) κλήθηκαν να 
συµµετέχουν ως παρατηρητές στις συναντήσεις 
του G7. Σύντοµα, θεσµοθετήθηκε µια κυλιόµενη 
προεδρία ανάµεσα στα µέλη και από το 1981, η 
παρουσία της ΕΚ έγινε µόνιµη. Τo 1997 
προσκλήθηκε να συµµετάσχει για πρώτη φορά η 
Ρωσία και η σύνοδος µετονοµάστηκε σε G8. Η 
συµµετοχή της Ρωσίας διήρκησε µέχρι και την 
περίοδο των εντάσεων στην Ουκρανία. Η 
προσάρτηση της Κριµαίας ανάγκασε τα άλλα 
επτά µέλη να λάβουν δράση και να 
προχωρήσουν στην αποποµπή της Ρωσίας από 
την Σύνοδο του 2015. Μέσα στα χρόνια, το 
πλαίσιο των συζητήσεων διευρύνθηκε  και στα 
διεθνή ζητήµατα.  

Στην ηµερήσια διάταξη προστέθηκαν επίσης και 
τρόποι αντιµετωπίσεων  παγκόσµιων κρίσεων, 
όπως η επιδηµική κρίση του AIDS/HIV, η 
προσφυγική και µεταναστευτική κρίση αλλά και 
η αντιµετώπιση  της  κλιµατικής αλλαγής. 

 

 
1 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farm-
ing/international-cooperation/international-organisa-
tions/g7_el#roleoftheg7 
 

Τα ζητήµατα της συνόδου των G7  

Οι συζητήσεις της φετινής συνόδου2  υπό 
Βρετανική προεδρία επικεντρώθηκαν κυρίως 
στην αντιµετώπιση της πανδηµίας του COVID-
19, στις εξελίξεις της διεθνούς οικονοµίας, στην 
επιβολή εταιρικού φόρου και στις 
δραστηριότητες της Κίνας. 

 

Πανδηµία και Οικονοµία 

Η οικονοµική κρίση που προκλήθηκε ως άµεσο 
αποτέλεσµα της πανδηµίας είναι σηµαντικά 
µεγαλύτερη από την παγκόσµια κρίση του 2008 
και η κρίση αυτή βρίσκεται ακόµα σε έξαρση. Τα 
µέλη στη σύνοδο των G7, όπως ήταν φυσικό, 
επικεντρώθηκαν στην ανάλυση των επιπτώσεων 
της πανδηµίας και στην αναζήτηση κοινής 
γραµµής για την αντιµετώπισή της. Στο κοινό 
τους ανακοινωθέν υπογράµµισαν ότι κανένα 
κράτος δεν είναι ασφαλές εάν  όλα τα κράτη δεν 
είναι ασφαλή. Υπογράµµισαν ωστόσο, µε 
έµφαση, ότι τάσσονται υπέρ της πολυµέρειας 
και της ενίσχυσης των διεθνών οργανισµών. 
Έθεσαν ως άµεσο στόχο της επόµενης χρονιάς 
τη δωρεά επτακοσίων εκατοµµυρίων εµβολίων 
σε χώρες του τρίτου κόσµου. Το µέγεθος της 
δωρεάς, αν και σηµαντικό, είναι µειωµένο κατά 
τριακόσια εκατοµµύρια από τον προσδοκώµενο 
στόχο της Βρετανικής Προεδρίας.  

Τα µέλη δεσµεύτηκαν, επίσης, να υιοθετήσουν 
µέτρα για την προετοιµασία των συστηµάτων 
υγείας και της παγκόσµιας κοινότητας για 
καταστάσεις, όπως η πρόσφατη πανδηµία, που 
µπορεί να παρουσιαστούν στο µέλλον. 
Σηµαντική εξέλιξη ήταν και η δέσµευσή τους για 
την διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για την 
προέλευση του ιού. Η Κίνα  αρνείται σθεναρά τη 
διεξαγωγή µιας τέτοιας έρευνας µέχρι τώρα.  

Οι G7 αναγνώρισαν την ανάγκη να 
ανταποκριθούν στις τεράστιες απαιτήσεις της 
πανδηµίας µε τρόπο που θα επιτρέψει 

2 https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/inter-
national-summit/2021/06/11-13/ 
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ανάκαµψη όλων των οικονοµιών. Ειδική 
σηµείωση και αναφορά γίνεται στα 
προγράµµατα ανάκαµψης που συνέταξαν οι 
κυβερνήσεις, που αγγίζουν συνολικά τα δώδεκα 
τρις και αποτελούν απόδειξη της δέσµευσης που 
ανέβαλαν για την ανάκαµψη των οικονοµιών 
τους. Υφίσταται, πάντως,  φόβος ότι η πανδηµία 
θα εντείνει τις ανισότητες µεταξύ των 
αναπτυγµένων και των αναπτυσσοµένων 
οικονοµιών.  

 

Ο εταιρικός φόρος 

Η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη ήρθε από την 
πρόταση για επιβολή ελάχιστου εταιρικού 
φόρου της τάξης του 15% ανά κράτος, η οποία 
συνοδεύτηκε από µια ιδιαίτερη δήλωση – 
κάλεσµα για ανατροπή ενός καθεστώτος “race to 
the bottom” (ο διεθνής ανταγωνισµός για 
χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές) που 
διήρκησε σαράντα έτη. Ωστόσο, ενώ η πρόταση 
έγινε δεκτή µε πανηγυρικές δηλώσεις από την 
πλειοψηφία του πολιτικού κόσµου των µελών, το 
City του Λονδίνου έσπευσε να ζητήσει εξαίρεση 
από το καθεστώς από την κυβέρνηση Τζόνσον 
προκαλώντας ένα κύµα αντιδράσεων στο 
Ηνωµένο Βασίλειο και υπονοµεύοντας έτσι την 
δήλωση των υπουργών οικονοµικών µόλις 
µερικές ώρες από την στιγµή της έκδοσής της.  

 

Η Κίνα και το παγκόσµιο σύστηµα 

Στον τοµέα της οικονοµίας αλλά µε το βλέµµα 
στραµµένο προς το πεδίο της  εξωτερικής 
πολιτικής ήταν και η αναφορά στην 
καταναγκαστική εργασία/δουλεία. Οι 
συµµετέχοντες δεσµεύτηκαν για την πλήρη 
εξάλειψη οποιασδήποτε µορφής 
καταναγκαστικής εργασίας συνδέοντάς την µε 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και το σεβασµό των κανόνων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ).  Η ΔΟΕ  έχει 
υιοθετήσει συγκεκριµένη σύµβαση από το 
19303. Η σύµβαση αυτή επικαιροποιήθηκε το 
2014 στο Παγκόσµιο Συνέδριο Εργασίας και 
αντικαταστάθηκε από το Πρωτόκολλο για την 

 
3 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX-
PUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRU-
MENT_ID,:3174672:NO 

Καταναγκαστική Εργασία. Ωστόσο, έχει 
υπογραφεί και επικυρωθεί από µόλις πενήντα 
δυο κράτη. Η Κίνα βρίσκεται στο µικροσκόπιο 
για την χρήση µεθόδων καταναγκαστικής 
εργασίας, γεγονός που έχει δηµιουργήσει 
ένταση στη σχέση της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ). Στο πλαίσιο της συνόδου των G 7 στο 
επίµαχο ζήτηµα, η Άνγκελα Μέρκελ ξεκαθάρισε 
ότι η όποια σινο-ευρωπαϊκή συµφωνία θα 
µπορεί να καταστεί ρεαλιστική προοπτική µόνο 
στην περίπτωση που το Πεκίνο προχωρήσει σε 
µια ριζική αναθεώρηση της τωρινής του στάσης 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Άλλο κοµβικό σηµείο  για τις σχέσεις µε την Κίνα 
αποτέλεσαν οι εξελίξεις στον ψηφιακό χώρο. Οι 
ηγέτες αναγνώρισαν τη σηµασία της 
οριοθέτησης του ψηφιακού χώρου, της 
προστασίας των δεδοµένων και τη σχέση του 5G 
µε τις αλυσίδες παραγωγής. Το σηµείο αυτό 
ήταν εξαιρετικά σηµαντικό για τις ευρωπαϊκές 
χώρες της συνόδου και την Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχουν ιδιαίτερη 
ευαισθησία σε αναφορές για την προστασία 
δεδοµένων και την σύνδεσή τους µε την 
οικονοµία. Η εν λόγω αναφορά συσχετίζεται 
άµεσα µε την Κίνα, η οποία βρίσκεται σε διαρκή 
άρνηση να οριοθετήσει τον ψηφιακό χώρο της 
και να δεσµευτεί στην προστασία των 
δεδοµένων των χρηστών.  

 

Πρόσθετα ζητήµατα  

Στο ανακοινωθέν υπάρχει αναφορά και σε  άλλα 
δύο σηµαντικά ζητήµατα: την κλιµατική αλλαγή 
και την ισότητα των φύλων. Τα περιβαλλοντικά 
ζητήµατα εµφανίστηκαν ξανά µετά από µια 
περίοδο τεσσάρων ετών άρνησης των ΗΠΑ να 
δεχτούν ακόµα και να συζητήσουν το ζήτηµα της 
κλιµατικής αλλαγής. Οι ηγέτες δεσµεύτηκαν εκ 
νέου να υλοποιήσουν τους στόχους  που έχουν 
τεθεί για την κλιµατική αλλαγή, την οριοθέτηση 
των ρύπων καθώς και για  την στήριξη   της  
Συµφωνίας του Παρισιού.  

Η ισότητα των φύλων, συνδέθηκε άµεσα µε την 
πανδηµία και την αποδεδειγµένα άνιση 
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επίδρασή της στα φύλα.  

 

Οι εξελίξεις στη διεθνή κοινότητα: 
Diplomacy is Back 

Αναφορικά µε τα θέµατα της διεθνούς 
πολιτικής, οι G7 αναφέρθηκαν στη Ρωσία µόλις 
µια φορά και κάλεσαν και πάλι τη ρωσική 
κυβέρνηση σε διαπραγµατεύσεις για την 
επίλυση του Ουκρανικού ζητήµατος. Αναφορά 
έγινε και στην Λευκορωσία και για την 
πρόσφατη κρατική αεροπειρατεία σε ευρωπαϊκό 
αεροσκάφος. Οι G7 δήλωσαν ξεκάθαρα την 
ανάγκη για αποκατάσταση της δηµοκρατίας 
στην Μυανµάρ στην οποία έχει εγκαθιδρυθεί  
στρατιωτικό καθεστώς.  

Σηµαντικό µέρος του ανακοινωθέντος 
αφιερώθηκε στην έντονη διεθνή δραστηριότητα 
που αναπτύσσει η  Κίνα, τη Νο1 προτεραιότητα 
των ΗΠΑ. Αν και δηµοσιογραφικές πηγές 
ανέφεραν δυσαρέσκεια από την αµερικανική 
πλευρά λόγω της προσδοκίας για µια πιο σκληρή 
δήλωση κατά της Κίνας, ήδη στο κείµενο 
παρατηρεί κανείς πολλαπλές αναφορές, το 
Πεκίνο έσπευσε να υπενθυµίσει ότι οι G7 είναι 
µόλις επτά κράτη και δεν αντιπροσωπεύουν 
παρά µόνο το 1/10 του παγκόσµιου πληθυσµού.   

Στα θετικά της συνάντησης είναι ότι η Σύνοδος 
αποτέλεσε το πρώτο βήµα της νέας προσπάθειας  

των ΗΠΑ να µπουν στο κέντρο του κάδρου του 
παγκόσµιου παιχνιδιού. Αν και οι διατλαντικές 
σχέσεις παρατηρείται ότι είναι πλέον στενότερες 
µεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, η σκιά 
των τελευταίων ετών θα απαιτήσει καιρό για να 
διαλυθεί και  απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια 
από τη µεριά της Ουάσιγκτον. Κοµβικό σηµείο 
στη βελτίωση της σχέσης  ΕΕ – ΗΠΑ, ιδιαίτερα 
στο ζωτικό πεδίο των εµπορικών συναλλαγών,  
αναµένεται να είναι η στάση του Λευκού Οίκου 
στο ζήτηµα της τήρησης των όρων του  Brexit 
(διατήρηση των ανοιχτών συνόρων Βορ. 
Ιρλανδίας και Δηµοκρατίας της Ιρλανδίας)  και 
του περιεχοµένου µιας πιθανής εµπορικής 
συµφωνίας των ΗΠΑ µε το Ηνωµένο Βασίλειο. 
Το ζήτηµα αυτό φαίνεται ότι ήταν από τα πιο 
πολυσυζητηµένα στο περιθώριο της φετινής 
Συνόδου G7 της Κορνουάλης. 

 

Διάγραμμα: G7 προτεραίοτητες 


